Uitgave ‘Plants at Work’

Vorig jaar publiceerde SBR, het kennisplatform voor de bouw, het boekje ‘Groen in
Gebouwen’. De uitgave schonk aandacht aan de toepassingsmogelijkheden van planten-

en andere deskundigen gevraagd zitting te
nemen in de werkgroep die de totstandkoming van de publicatie begeleidde.

groepen en borders in nieuwe gebouwen. Voor het gebruik van interieurbeplanting in

Bestaande gebouwen

bestaande gebouwen zag onlangs het boekje ‘Plants at Work’ het levenslicht. Branchevereniging VHG was nauw betrokken bij de eerste publicatie en geeft de tweede zelf uit.

“V
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anuit de bouwwereld was
er behoefte om de kennis
rondom toepassingsmogelijkheden van planten in gebouwen te
vergroten. Een boekje zou daarvoor de
beste oplossing zijn. En omdat wij veel
kennis hebben, kwam het verzoek van
SBR om mee te werken aan de publicatie.”
‘Wij’ is Groenprojecten Zoetermeer, een
bedrijf dat zich al ruim vijfentwintig jaar

richt op kantoor- en interieurbeplanting.
Denis Trees zwaait er de scepter en hij
bracht het verzoek om medewerking naar
voren tijdens de VHG vakgroepvergadering interieurbeplanters. Het idee ontlokte veel enthousiaste reacties bij zijn
collega’s. Besloten werd dat VHG een
financiële bijdrage zou leveren om de
SBR-uitgave mogelijk te maken. Trees
werd met enkele collega’s uit de praktijk

Al snel realiseerde het werkgroepje zich dat
er ook behoefte was aan een boek met daarin aandacht voor beplanting in bestaande
gebouwen. “We misten iets in onze mogelijkheden om alle aspecten van interieurbeplanting onder de aandacht te brengen”,
zegt werkgroeplid Dennis Zuidgeest van
Zuidkoop Natural Projects uit De Lier.
“Ouder werk was niet meer actueel en we
wilden graag een uitgave laten maken
waarin alles staat omschreven: wat doet
een plant, hoe onderhoud je hem, wat zijn
de kosten en hoe kom je tot goede interieurbeplanting. We wilden een complete opsomming, waarbij de verschillende mogelijkheden duidelijk worden weergegeven.”

Verlengstuk
Met ‘Plants at Work - toepassingsmogelijkheden van planten in gebouwen’ moet die
duidelijkheid er nu zijn. “Het is een compleet boek met allerlei informatie geworden,
dat uitnodigt om te lezen”, vindt Zuidgeest. Het is een perfecte promotie van ons
product en is beter dan ik had verwacht.
Het boekje ziet er goed uit en klopt helemaal. Het is een perfect naslagwerkje met
een goede verhouding tussen beeld en
tekst.” Ook Denis Trees is tevreden met de
uitgave die hij namens de werkgroep naliep
en controleerde. “VHG kan hier trots op
zijn. Het is een verlengstuk van Groen in
Gebouwen, maar beter leesbaar en minder
technisch. En dat was ook de doelstelling.”

Meerwaarde

bij een offertebespreking of bij een klant
die met een nieuw project bezig is. Het is
dus goed te gebruiken voor klantenbinding
maar wellicht ook leuk om toe te voegen
aan het kerstpakket voor medewerkers,
omdat er ook een opleidingsaspect in zit.”
Volgens de directeur van Groenprojecten
Zoetermeer is ‘Plants at Work’ een goed
voorbeeld van de saamhorigheid binnen de
branche. “Sinds de overstap naar VHG
vormen we een hechte club. De samenwerking gaat inmiddels al zo ver dat we opleidingstrajecten verzorgen en nu dus verantwoordelijk zijn voor dit boekje. Zeker ten
opzichte van de branche in omringende
landen hebben we inmiddels een echte
voortrekkersrol.”

“Het boekje biedt een meerwaarde aan het
VHG-lidmaatschap”, vervolgt Trees.
“Leden kunnen een exemplaar achterlaten

Exemplaren van ‘Plants at Work - Toepassingsmogelijkheden van planten in gebouwen’ zijn te bestellen bij
vakgroepsecretaris Marc Custers: (030) 659 55 50,
m.custers@vhg.org.

en de productiviteit stimuleren.
Inhoudelijk ben ik tevreden met het
boekje zoals dat er nu is, en het ziet er
ook goed en verzorgd uit. Maar ik ben
van huis uit wetenschapper en hecht
dus vooral aan het overbrengen van
informatie. De opmaak bevat veel
afbeeldingen die puur illustratief zijn,
waardoor het geheel meer de sfeer
heeft van een verkoopbrochure. Het
heeft een snellere, meer consumentgerichte sfeer dan ik voor ogen had.
Maar het zal ongetwijfeld zeer geschikt
zijn voor de doelgroep. Wat mij tijdens
het maken opviel is dat veel VHGleden erg actief zijn met het ontwikkelen van nieuwe plantconcepten zoals
plantwanden. Dat is een aangename
verrassing omdat ik dacht dat dit
vooral in het buitenland gebeurde.”

Sonja Seitz
“Ik vind het een heel net boekje en
hoop dat VHG-leden er het belang van
planten bij hun opdrachtgevers mee
kunnen overbrengen. Planten kunnen
voor een andere dimensie in een
gebouw zorgen en een belangrijke
bijdrage leveren aan een prachtig
interieur. Wat mij is opgevallen bij het
maken van dit booekje: een deel van
de VHG-leden maakt 3D-visualisaties
van hun ontwerpen, waarmee ze laten
zien wat planten voor het interieur
kunnen betekenen. Ik wist niet dat dit
gebeurde maar het heeft me blij verrast.
Jammer is dat interieurontwerpers nog
nauwelijks bezig zijn met het gebruik
van plant en pot als vormgevend
onderdeel van hun ontwerp. Ik zou
VHG dan ook willen oproepen met
dit boekje interieurontwerpers te
benaderen.”

De schrijvers
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‘Plants at Work - Toepassingsmogelijkheden van planten in gebouwen’, is
geschreven door John Bergs van
BenR Adviseurs voor duurzaamheid en
Sonja Seitz, architect duurzaam en
gezond bouwen. Beiden waren ook
verantwoordelijk voor de SBR-uitgave
‘Groen in Gebouwen’.
John Bergs
“Ik heb een bouwfysische achtergrond
maar ben al twintig jaar bezig met
gezond en duurzaam bouwen. “Groen
is een ‘afwijking’ van mij. Zo heb ik
voor de Rijksgebouwendienst ondermeer onderzoek gedaan naar het sick
building syndroom. Daarbij merkte ik
dat planten een positieve rol kunnen
spelen en dat heb ik vervolgens verder
uitgediept. Uit volgend onderzoek
bleek dat planten bijdragen aan het
welzijn van medewerkers op kantoren
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De perfecte promotie

27

VHG | magazine Nummer 6 | december 2010

